
BAB V  

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Bawaslu yang menerima laporan adanya dugaan pelanggaran yang 

dilakukan ASN yang dilaporkan oleh salah satu pihak Pasangan Calon 

kemudian melakukan kajian dugaan pelanggaran ASN yang tidak netral 

dalam masa kampanye pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kapuas 

Kalimantan Tengah yang kemudian terbukti memenuhi unsur dugaan 

pelanggaran dan dilakukan penangan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas 

sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. 

Terpenuhinya ketidaknetralan dari ASN tersebut dengan alasan bahwa 

terlapor memenuhi unsur pelanggaran Netralitas ASN pada saat 

menyampaikan sambutan untuk mendukung salah satu pasangan calon 

dalam sambutannya pada saat acara saprah amal yang dihadirinya dalam 

acara tersebut yang kemudian Bawaslu Kabupaten Kapuas memberikan 

rekomendasi kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk 



diberikan sanksi disiplin berupa penurunan gaji berkala kepada yang 

bersangkutan. 

2. Dalam melakukan Penanganan terhadap ASN yang tidak netral, Bawaslu 

memiliki hambatan diantaranya kurangnya waktu penanganan, pihak 

terlapor dan pelapor yang tidak dapat diajak kerja sama sehingga sulit bagi 

Bawaslu untuk mengungkap fakta, kurangnya kesadaran ASN dan 

masyarakat. Adapun Bawaslu berupaya melakukan Sosialisasi dan 

mendatangi langsung kantor tempat  bekerja. Meskipun demikian 

sosialisasi tetap bukan cara efektif dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat agar berkurangnya pelanggaran menjelang pemilihan. Maka 

dari itu Bawaslu bisa mengatasi pihak terkait yang enggan datang untuk 

kemudian akan didatangi langsung oleh pihak Bawaslu ke lapangan 

langsung serta dengan memberikan sanksi disiplin mulai dari disiplin 

ringan dan disiplin berat serta ketika sosialisasi juga di beritahukan 

mengenai sanksi ini seperti penurunan gaji berkala terhadap yang 

bersangkutan dan penundaan kenaikan jabatan bahkan diberhentikan 

secara tidak hormat agar menimbulkan efek jera. 

 

 

 

 

 

 



B. Rekomendasi dan Saran 

Rekomendasi dan saran yang disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bawaslu Kabupaten Kapuas harus lebih sering lagi dan tegas dalam 

menyampaikan terkait aturan mengenai Netralitas ASN dalam sosialisasi 

karena tidak semua masyarakat bahkan ASN itu sendiri paham 

pelanggaran netralitas seperti apa yang dimaksud. 

2. ASN yang menjadi terlapor seharusnya turut bekerja sama ketika 

dipanggil untuk memberikan kejelasan dan jawaban serta harus memhami 

betul Asas Netralitas  Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 serta mematuhi 

kode etik yang ada. 

3. Masyarakat diharap ikut untuk berpartisipasi dalam urusan politik negara, 

ikut memperhatikan tidak acuh ketika ada pelanggaran yang dilakukan 

sehingga ini dapat memudahkan Bawaslu dalam melakukan Penanganan 

Pelanggaran. 

4. ASN yang tidak netral harus memahami apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya. Adapun yang dimaksud Hak ASN adalah menerima gaji, 

tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan hari tua, perlindungan dan 

pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajibannya adalah ASN harus 

menjaga kesatuan dan persatuan artinya ketika masa kampanye ASN tidak 

boleh ikut serta menyukseskan acara, dan menaati Peratuan Perundang-

undangan. 

 


